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Módulo profesional 
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Alumnado 
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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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MÍNIMOS ESIXIBLES: 

Son os indicados no apartado 4.c (Axustar avaliación) para cada unidade didáctica. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

A cualificación correspondente a cada sesión de avaliación estará composta pola media da nota das diferentes unidades de traballo rematadas nesa sesión de avaliación sempre e cando estean todas con avaliación positiva, e constituídas polos seguintes 
tipos de contidos:   

 

Contidos Conceptuais: 

Controis sobre os obxectivos conceptuais de cada Unidade de Traballo. Supoñen probas escritas teóricas que van a avaliar os coñecementos. 

 

Contidos Procedimentais: 

Valoración dos procedementos a través de probas escritas, exercicios prácticos, así como dos traballos, memorias e informes que se requiran por cada U.T., e sempre e cando se entreguen dentro do prazo previsto. Fora de prazo, os traballos e informes 
serán penalizados co 50% da nota obtida. 

 

Contidos Actitudinais: 

Utilizarase este apartado para reforzar a nota segundo que casos e sempre cun máximo de 1 Punto en función de : Comportamento en clase, aportación ó grupo, puntualidade, participación, traballo en equipo, limpeza e orde, cumprimento de prazos 

establecidos. 

 

As actividades de ensino-aprendizaxe que teñan todo ou un forte contido conceptual, a calificación verá dada pola realización dos controis de coñecementos, valorándose de xeito global ( 1 a 10 ) 

A calificación correspondente a cada Unidade de Traballo estará composta polos seguintes apartados, e cos seguintes pesos: 

TIPO DE CONTIDO PUNTUACIÓN % DA NOTA 

CONCEPTUAL         0 - 4                          40 

 

PROCEDEMENTAL         0 - 5                          50 

 

ACTITUDINAL         0 - 1                          10 

 

TOTAL                             10 Ptos       100 % 

 

 Nota: Nos contidos  ACTITUDINAIS  valorarase a Asistencia, Puntualidade, Aportación ó Grupo, Comportamento,  Orde e Limpeza e Cumprimentos de Prazos. 

A nota de cada U.T. será a suma dos 3 apartados: Conceptos, Procedementos e Actitudes, sempre e cando se acade como mínimo un 50% da nota en cada apartado; de non ser así, a U.T. darase por suspensa, ate recuperar nese apartado o peso 

requirido. 

A nota mínima para a superación do módulo será de 5. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Control de procesos e instrumentación: Estrutura, tipos de controladores, convertedores de datos, interfaces,... 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x ▪ Recoñece os dispositivos programables que interveñen no control de sistemas dinámi-

cos, identificando a súa funcionalidade e determinando as súas características técnicas. 

▪ Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, 

seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. 

▪ Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizan-

do técnicas avanzadas de programación e parametrización. 

▪ Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os 

dispositivos e aplicando normas de seguridade. 

▪ Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfun-

cións e desenvolvendo a documentación requirida. 

▪ Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfun-

cións e desenvolvendo a documentación requirida. 

▪ Identificouse a estrutura dun sistema de control analóxico programado, recoñecendo os 

subsistemas de control, de visualización, de adquisición de datos e actuador. 

▪ Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa súa función. 

▪ Representouse o esbozo da instalación automática. 

▪ Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación. 

▪ Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables 

físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface 

persoa-máquina, elementos de medida e actuador. 

▪ Respectáronse as normas de seguridade. 

▪ Utilizáronse técnicas de programación para o almacenamento dos sinais do proceso en 

bloques de datos. 

▪ Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos. 

▪ Comprobáronse as conexións entre dispositivos. 

▪ Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía. 

▪ Medíronse parámetros característicos da instalación. 

Proba escrita e/ou práctica 
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Nº Unidade didáctica 

2 Autómatas programables: Hardware, software, ... 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, 

seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. 

▪ Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizan-

do técnicas avanzadas de programación e parametrización. 

▪ Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os 

dispositivos e aplicando normas de seguridade. 

▪ Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfun-

cións e desenvolvendo a documentación requirida. 

▪ Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especificacións técnicas. 

▪ Representouse o esbozo da instalación automática. 

▪ Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación. 

▪ Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables 
físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface 

persoa-máquina, elementos de medida e actuador. 

▪ Montáronse dispositivos para o control de calidade da produción integrándoo dentro do 

sistema de control programable. 

▪ Montáronse dispositivos para o control da rastrexabilidade da produción, integrándoos 

dentro do sistema de control programable. 

▪ Relacionáronse os tipos de datos do controlador lóxico programable cos sinais que 

cumpra tratar. 

▪ Programáronse estruturas de control analóxico no PLC. 

▪ Utilizáronse bloques de programación para o procesamento de sinais de entradas 

especiais de contaxe rápida, medición de frecuencia e modulación por largo de pulso. 

▪ Direccionáronse os sinais de módulos especiais de controladores lóxicos programables. 

▪ Tratáronse sinais de erro e de alarma, mediante PLC e/ou dispositivo de visualización. 

▪ Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación. 

▪ Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía. 

▪ Tratáronse sinais de erro e de alarma, mediante PLC e/ou dispositivo de visualización. 

Proba escrita e/ou práctica 
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Nº Unidade didáctica 

3 Controladores programables embebidos: Aplicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en lazo pechado, 

seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. 

▪ Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do proceso e utilizan-

do técnicas avanzadas de programación e parametrización. 

▪ Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico programado, axustando os 

dispositivos e aplicando normas de seguridade. 

▪ Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosticando disfun-

cións e desenvolvendo a documentación requirida. 

▪ Representouse o esbozo da instalación automática. 

▪ Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación. 

▪ Montáronse os compoñentes para a regulación e o control de diferentes variables 

físicas do proceso, implementando estratexias de control avanzado, regulador, interface 

persoa-máquina, elementos de medida e actuador. 

▪ Puxéronse en práctica sistemas embebidos como solucións integrais dos sistemas de 

control. 

▪ Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a unidade de programación. 

▪ Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible anomalía. 

▪ Medíronse parámetros característicos da instalación. 

▪ Respectáronse as normas de seguridade. 

Proba escrita e/ou práctica 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O ser este un módulo de 2º ano, e non poder asistir o centro de estudos por mor da pandemia do COVID_19 ó alumno co módulo pendente  realizará as tarefas encomendadas destinadas o repaso e reforzo da materia pendente. 

A finalidade destas tarefas será a recuperación dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos esixibles, por tanto aplicaranse as medidas de reforzo de forma individualizada. Realizaranse as seguintes actividades: 

▪ Realización de proxectos propostos polo profesor daquelas unidades formativas non acadadas polo alumno. 

Para a realización destas actividades disporá da atención do profesor a través da Aula Virtual en horario flexible,  incidindo  sobre aqueles aspectos teórico-prácticos nos que se requira especial reforzo para poder acadar os contidos mínimos esixibles. 

 

Os criterios, procedementos de  avaliación e cualificación destas actividades serán os contemplados con carácter xeral na programación, excepcionalmente para este curso 2019_20  cualificaranse con un 5 aqueles alumnos que presentaron correcta-
mente e en prazo todas as tarefas encomendadas durante este período de exención de clases presenciais. 

Os alumnos que non entregaran as tarefas durante este período de exención de clases realizarán probas presenciais e se a situación sanitaria non permite a realización destas probas  realizaranse probas equivalentes de forma telemática. 

En último caso, se aparece algún problema para a realización das probas telemáticas, estas serán substituídas pola realización de traballos  que permitan unha avaliación obxectiva. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán unha proba final composta por  exames teórico-prácticos (un por cada unidade formativa) con carácter eliminatorio (non aprobar algún dos exames implicaría non superar o módulo). 

Estes alumnos se así o desexan poderán seguir as actividades de recuperación igual os alumnos co módulo pendente e excepcionalmente para este curso 20219-20 acolleranse os mismos termos de avaliación e cualificación cos alumnos citados ante-
riormente no apartado 6.a. 

Será responsabilidade do alumno informarse das datas dos exames escritos correspondente a cada avaliación e das datas de recuperación das prácticas. 

 

           8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

• Resolución diaria de dúbidas por vía telemática e en horario libre e flexible.  

• Adaptación dos contidos da materia pendente de superar ás súas necesidades específicas.  

• Deseño progresivo de actividades adaptadas ó nivel de coñecementos que vaia amosando día a día.  

• Elaboración e entrega de canta documentación e material didáctico precise para o seguimento das actividades .  

 

 

 

 


